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* Vanaf 1 januari Aanvraag energietoeslag 2022 verlengd   
  
Aanvraag energietoeslag 2022 verlengd 
U kunt de energietoeslag van 2022 nog aanvragen tot en met 28 februari 2023. Omdat het gaat om de toeslag van 
2022 kijkt de gemeente naar uw inkomen van 2022. Heeft u twijfel of u recht hebt op één van de energietoeslagen?  
Of heeft u voor oktober 2022 een afwijzing ontvangen vanwege te veel inkomen? Het advies is dan om tóch de 
energietoeslag aan te vragen. 
  
Voor wie is de energietoeslag? 
De uitgebreide energietoeslag vanuit het hulppakket van € 600 is voor mensen die een inkomen in 2022 hadden 
tussen 120% en 140% van de bijstandsnorm. Voor een alleenstaande ligt dit bedrag tussen de € 1.310,05 en  
€ 1.715,94. Voor een echtpaar ligt dit tussen de € 1871,50 en € 2.324,50. Het gaat om één maand in de periode 1 
januari 2022 tot 1 november 2022. 
 
Inwoners met de laagste inkomens ontvangen vanuit het rijk 1.300 energietoeslag voor 2022. Vanuit het 
hulppakket ontvangen ze hiernaast nog 200 euro van de gemeente. Deze € 1.500 energietoeslag is voor mensen die 
in 2022 onder de 120% van de bijstandsnorm zaten. Voor een alleenstaande ligt dit tussen de € 1.310,05 en  
€ 1.470,80. Voor een echtpaar ligt dit tussen de € 1871,50 en € 1992,43. Het gaat om één maand in de periode 1 
januari 2022 tot 1 november 2022.Kijk voor de exacte bedragen op onze 
website gemeente.groningen.nl/hulppakket. 
  
Twijfel? Vraag toch aan! 
Het kan zijn dat u voor oktober 2022 een afwijzing heeft ontvangen voor de aanvraag van de energietoeslag. Of dat 
u twijfelt of u recht hebt op één van de toeslagen. In beide gevallen is het advies om tóch de energietoeslag aan te 
vragen. 
  
Hulp en advies 
Vindt u het aanvragen van de toeslag ingewikkeld? Medewerkers van de WIJ-teams staan in alle wijken klaar om 
hulp en advies te geven. De adressen van de WIJ-teams én alle regelingen uit het hulppakket staan op onze 
website gemeente.groningen.nl/hulppakket. 
  

 
* Woensdag 25 januari Pleindiner Immanuelkerk  2 
  Overwinningsplein 1 
 

   
 
Vanaf januari is er weer een pleindiner. Met liefde gemaakt door een enthousiast team. Wij hebben weer 
zin in een nieuw jaar samen eten! Iedereen is welkom, jong en oud, kerkelijk of niet kerkelijk. U kunt 
gezellig samen met anderen genieten van een lekkere vers bereide maaltijd. We hebben ook altijd een 
vegetarische variant en sluiten af met een toetje en koffie of thee. 
Aanvang: 17.30 uur  Prijs: € 5,00  
 
Bij teveel aanmeldingen werken we met een wachtlijst. 
We vragen iedereen om vooraf de handen te ontsmetten en om uw naam, adres en telefoonnummer bij 
aanmelding of binnenkomst door te geven.   
 
Aanmelden kan via: pleindiner@gmail.com 
 
 

http://www.gemeente.groningen.nl/hulppakket
http://www.gemeente.groningen.nl/hulppakket
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* Donderdag 2 februari Proefles Bijbel uit de doeken A. jacobsstraat 11  
 

CURSUS BIJBEL UIT DE DOEKEN 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Zeven lesavonden vanaf 9 februari 2023   

 Kosten: totaal € 50,-. 

 Lokatie:  A. Jacobsstraat 11, Groningen. 

 

Hou je van kunst, muziek of literatuur?  

En ontgaan je soms toespelingen op de Bijbel? Dan is 'Bijbel uit de doeken' de ideale bijspijkercursus. 
 

Cursusdoel? 

Elementaire kennis opdoen over de Bijbel, bijvoorbeeld met als doel de roots van onze cultuur beter te begrijpen.  

Veel muziek, literatuur en beeldende kunst bevat immers toespelingen op de Bijbel. 
 

Hoe? 

De Bijbel wordt "uit de doeken gedaan". Bij doeken moet je denken aan schilderijen met Bijbelse taferelen.  

Je ziet ze op een smart-tv bij de docent thuis. De docent vertelt de bijbehorende Bijbelverhalen.  

Door ruime aandacht voor de rode draad in de Bijbel zijn de verhalen geen los zand meer. 

 

Wat is de cursus niet? 

Geen kunstcursus, dus verwacht geen kunstbeschouwingen. 
 

Groepsgrootte? 

Maximaal 6 personen. 
 

Meer info en aanmelden? 

Op: https://cursus-bijbeluitdedoeken.nl. Ook de cursusdata en de ervaringen van eerdere cursisten zijn daar te lezen. 
 
Liever eerst vrijblijvend een proefles voor € 5,-? 
Die mogelijkheid is er voor de eerste zes die zich hiervoor aanmelden. De proefles vindt plaats op 2-2-2023  
van 20:00-22:00 uur in de A. Jacobsstraat 11, Groningen.  
 
Na aanmelding op https://cursus-bijbeluitdedoeken.nl/jc/contact ontvang je bericht of je tot de eerste zes behoort. 
 
 
 
 
 
 

https://cursus-bijbeluitdedoeken.nl/
https://cursus-bijbeluitdedoeken.nl/jc/contact
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* Vanaf 3 februari Nieuwe ronde Project Energiecoach   
 

  

Samen plezier maken met energie 
Welke apparaten slurpen de meeste stroom? Hoeveel lampen branden er in jouw huis? Junior 
Energiecoach daagt kinderen en ouders uit. Met challenges, proefjes, geheime enveloppen, puzzels en 
spelletjes ontdek je waar jullie kunnen besparen. Je kind wordt benoemd tot Junior Energiecoach en jouw 
portemonnee blijft een beetje voller. Wedden dat jij straks ook zegt: ‘Met energie kun je lachen!’ 
 
Wat is Junior Energiecoach? 

• Spel voor kinderen van 7 tot 12 jaar en hun gezin 

• Schrijf je in als gezin, met je schoolklas, scoutinggroep of bso 

• Startpakket per post en challenges via internet 

• Vijf weken lang, zo’n 15 tot 30 minuten per week 

• Maak kans op mooie, duurzame prijzen 

• Leer op een leuke manier over je energieverbruik 

• Goed voor onze planeet, goed voor je portemonnee 

• Op steeds meer plekken in Nederland kun je gratis meedoen 
 
Op 3 februari start in de gemeente Groningen een nieuwe ronde van het project Junior Energiecoach. In 
dit spel gaan kinderen (7-12 jaar) thuis met hun gezin 5 weken lang op zoek naar energiebesparing. Dit 
doen ze op een speelse en praktische manier met opdrachten en challenges die niet meer dan 15-30 
minuten per week kosten. Ze worden hierbij geholpen door leuke filmpjes met Varkentje Rund. Zouden 
jullie willen helpen bij het promoten van het spel en het aandragen van deelnemers? 
 
Thuis spelen of met een groepje 
Het spel spelen de kinderen dus thuis, maar het leent zich ook uitstekend voor een klassikale behandeling 
van de opdrachten. Je kan dus ook meedoen met een clubje, klas of groepje.  Bekijk voor een leuke 
impressie de reportage die het Jeugdjournaal over Junior Energiecoach maakte. 
  
Gratis deelname 
De deelname voor het spel wordt gefinancierd door de gemeente Groningen. 
  
Ook meespelen? 
Heb je interesse om mee te doen of heb je nog wat extra materiaal nodig ter promotie? Neem dan 
contact op met Arjan Lucius, grondlegger van Junior Energiecoach op 06-39500701 of 
via  info@juniorenergiecoach.nl.   
 
Meer informatie, leuke filmpjes en voorbeelden van de opdrachten vind je ook 
op https://www.juniorenergiecoach.nl.  

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2450127-deze-kinderen-krijgen-les-over-energie-besparen.html
mailto:info@juniorenergiecoach.nl
https://www.juniorenergiecoach.nl./

